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KÄYTTÖTARKOITUS: Ajokoira
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat

Alaryhmä 1.1 suuret ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan

YLEISVAIKUTELMA: Erittäin hienostunut koira, jossa yhdistyy ihanteellisella
tavalla voimakkuus, tyylikkyys, liikunnan keveys ja kaunis väritys.

PÄÄ: Pitkä mutta ei liioiteltu, ei kovin leveä, kuiva. Vähäinen niskakyhmy.
Kallo: Melko litteä, hyvin vähäinen otsapenger.
Kirsu: Suuri, leveä ja ulkoneva.
Kuono: Hieman kyömy, pitkä mutta ei liioiteltu.
Huulet: Ylähuuli peittää alahuulen. Kuono kapenee hieman kohti kirsua.
Silmät: Suuret ja ruskeat, silmänympärys on mustapigmenttinen. Ilmeikkäät silmät.
Korvat: Keskikokoiset, keskipitkät ja ohuet, melko alas kiinnittyneet ja hieman
sisäänpäin kiertyvät.

KAULA: Pitkä ja jalo. Ei löysää kaulanahkaa.

RUNKO:
Selkä: Hyvin lihaksikas ja tiivis.
Lanne: Lihaksikas.
Lantio: Hieman viisto, hyvin kehittynyt ja pitkä.
Rintakehä: Hyvin syvä, leveyttään syvempi ja pitkä.
Alalinja ja vatsa: Hieman kohoava mutta kuitenkin riittävän tilava.

HÄNTÄ: Keskipitkä, ohut ja lyhytkarvainen, asennoltaan tyylikkäästi hieman
kaartuva. Keskikorkealle kiinnittynyt. Hännässä ei saa olla pitkiä harjaskarvoja.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Suorat, hyvin lihaksikkaat, kuivat ja voimakkaat; litteät ja leveät.
Lavat: Pitkät, litteät ja viistot, tiiviisti rungonmyötäiset.
Etukäpälät: Ns. sudenkäpälät, melko pitkät ja hyvin kestävät.
TAKARAAJAT:
Reidet: Hyvin lihaksikkaat.
Kintereet: Matalat, ei kovin voimakkaasti kulmautuneet.
Välijalat: Pystysuorat.
Takakäpälät: Ns. sudenkäpälät, melko pitkät ja hyvin kestävät.

LIIKKEET: Vapaat liikkeet. Työskennellessä vaivaton joustava laukka, etenee
helposti aluskasvillisuuden läpi.
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NAHKA: Kirsu on musta. Kivesten väri vaihtelee valkoisesta mustaan.

KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä ja kiiltävää.
Väri: Kolmivärinen jossa musta satulakuvio, tai kolmivärinen suurin mustin lai-
kuin; joskus kaksivärinen valko-oranssi. Sudenkarvaa esiintyy melko usein.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 62–72 cm

Nartut 60–70 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

Hyvin vähäinen yläpurenta ei ole hylkäävä virhe, mutta muuten samanveroisista
yksilöistä tulee etusijalle asettaa se, jonka purenta on oikea (leikkaava purenta).

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Mustavalkoinen väritys.
 Löysä kaulanahka.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespusseihin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


